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সক  প্রশংসা আল্লাির, ক যান এিং শাদি িদষিত হিাক আল্লাহ্*র নিী সাল্লাল্লাহু আ াইদি ওয়া সাল্লাম, তার 
পদরিার, তার সািািী রাদিয়াল্লাহু আনহুম এিং তার অনসুারীমির উপর। 

 

হি মসুদ ম ভাইময়রা, আপদন হেখামনই োকুন, আল্লাহ্*র শাদি, িয়া এিং ক যাণ আপনামির উপর িদষিত হিাক। 

আর অতঃপর, 

 

আজমক মজদ স িমে “ইমামমর সামের দিনগুম ার” মজদ মসর ৫ম পিি হেখামন আমরা স্মরণ করি হসইসি 
সুন্দর সৃ্মদতগুম া োর অদভজ্ঞতা আদম  াভ কমরদি াম মজুাদিিমির মজুাদিি শাইখ উসামা দিন  াদিন,আল্লাহ্* 
তার উপর অমশষ রিম করুন,সামে অিস্থানকাম  এিং আল্লাহ্* আমামিরমক তার সামে ক যামণর উপর দমদ ত 
করুন। 
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গত পমিি আদম হতারা-হিারার সৃ্মদত দনময় আম াচনা কমরদি াম এিং িম দি াম হে আমরা শত্রু এিং িনু্ধমির 
দচদিত করা দিময় শুরু করি। আর প্রেমমই আদম িনু্ধমির এিং সােীমির দনময় িম দি াম, আদম শাইখ ইউনসু 
খাদ স এর কো স্মরণ কমর শুরু করমত চাই,আল্লাি তার উপর অমশষ রিম করুন। তারপর আদম উমল্লখ 
কমরদি াম হসই শিীি হোদ্ধা, কমান্ডার, দশক্ষক, আউয়া  গূম র কো ,আল্লাি তার উপর রিম করুন এিং 
তারপর ক্বারী আব্দু  আিাি,আল্লাহ্* তার উপর অমশষ রিম করুন। 

 

আদম গুরুত্বামরাপ করমত চাই এিং আিারও ি দি আদম শিীিমির দনময় আম াচনা করি। আর োরা জীদিত 
আমিন, তামির িযাপামর আগ্রিী ও শদিত িওয়ার কারমন আদম তামির দনময় আম াচনা করমত চাই না হেমিতু 
েুদ্ধ এখনও উমেজনার দশখমর রময়মি এিং শত্রুরা প্রদতটি তমেযর জনয অধীর আগ্রমি অমপক্ষা করমি। দকন্তু 
এই জীদিতমির কামিই আমরা তামির পমরাপকাদরতার জনয ঋণী, আমরা তামির ভু মত পাদর না এিং আমরা 
কখমনাই তামির ভু ি না ইনশাআল্লাহ্*। আর আমরা আল্লাহ্* সুিিানাহু তা'আ ার কামি িআু কদর দতদন 
হেন আমামির সািােয কমরন োমত আমরা তামির প্রদতিান স্বরুপ তামিরমক উপকামরর জনয দকিু দিমত পাদর। 
আর আমরা েদি তামির হসই প্রদতিান তামির কামি হপৌমি দিমত িযেি িই তমি আমরা আল্লাহ্*র কামি ি’ুআ 
কদর দতদন হেন আমামির িময় তামির প্রদতিামনর িাদয়ত্ব দনময় হনন।আসম  এই জীদিতমির িরুনই আমামির 
সক  ম ূযায়ন, সক  ভাম ািাসা, সক  শ্রদ্ধা ও সক  কৃতজ্ঞতা এিং ইনশা আল্লাহ্ এমন একটি দিন অদচমরই 
আসমি, হে দিনটি তাাঁমির স্মরমণ, তামির ঋমণ আমামির উপর ও অনযানয মজুাদিদিন িম র উপর তামির অনগু্রমির 
িারা িঢৃ় করা িমি। 

 

এই পিিটি হরকর্ি  করার পূমিি আদম এক ভাইময়র সামে হতারা-হিারার অিমরাধ দনময় আম াচনা করদি াম, 
তখন দতদন আমামক হিামমসর অিমরামধর কো স্মরণ কদরময় হিন এিং এটা িমে দসদরয়ার হিামমস আমামির 
জনগমণর উপর অিমরাধ এিং দকভামি জাদতসংঘ তামির হধাাঁকা দিময়দি  হসই দিষময়। এই িদূষত/িষু্কমিা 
সংগঠনটি ো দনয়দিত িয় দিমের সিমচময় িিৃৎ পাাঁচটি অপরাধীমির িারা দিেিাসীমক হধাাঁকা হিিার জনয এিং 
মানিাদধকামরর কো ি ার জনয হেখামন িাস্তিতা িমে ওখামন অদধকার শুধ ুএই পাাঁচটির জনয। োরা দিেিযাপী 
মানিাদধকামরর হঘাষনা হিয় এিং িািী কমর “আমরা প্রদতটি মানষুমক সমানভামি ম ুযায়ন কদর” দকন্তু আসম  
তারা হধাাঁকা দিমে ো আদম পূমিি আমার দকতাি "ফুরসান তািতা রায়াতুন্নিী ( وسلم عليه هللا صلى )"(নিীর(  صلى

وسلم عليه هللا ) পতাকার দনমচ অোমরািী) এর দিতীয় সংস্করমণ আম াচনা কমরদি াম। 

 

আদম িম দি াম হে এই িদূষত/িষু্কমিারা িম  হে তারা হকান প্রকার ধমীয় ও জাতীয় বিষময িাড়াই সক  
মানষুমক সমভামি ম ূযায়ন কমর, িাস্তমি হসখামনই তারা িটুি প্রধাণ দিভাজনমক হগাপন কমর োমক োর মাধযমম 
তারা মানমুষর মমধয বিষময কমরঃ 

প্রেমটি িমেঃ জাতীয়তা দভদেক দিভাজন এিং এর মাধযমমই তারা এই উম্মাির মামে দিমভি বতদর কমর। 
এভামি, এটা দসদরয়ান, এটা দমশরীয়, এটা ভারতীয়, এটা পাদকস্তাদন হেখামন আমরা সমগ্রটাই একটি জাদত একটি 
উম্মাি। আর এর উমিশয িমে উম্মমত মসুদ মািমক ৫০টিরও হিশী রামে ভাগ করা হেখামন এটি একটি একক 
রাে দি । 
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দিতীয়টি িমেঃ হসই বিষময োর কো তারা কখমনাই িম  না, আর তা িমে ক্ষমতার দভদেক বিষময। তারা 
গণতমির কো িম , দনরমপক্ষতা, নযায়দিচার এিং তামির হসই সক  নক /হভজা দমদশ্রত পমণযর কো িম  দকন্তু 
প্রকৃতপমক্ষ তারা এই ক্ষমতার হপ্রদক্ষমত মানমুষর মমধয বিষময কমর োমক। এভামি মাত্র পাাঁচটি শদি সারা 
পৃদেিীমক শাসন করমি এিং অিদশষ্ট মানষুমির উপর িাপট করমি োরা দিতীয় হশ্রণীর । 

 

প্রকৃতপমক্ষ হনাংরা এই সংস্থাটি আমামির হিামমসর জনগনমক অিমরাধ হেমক হির কমর এমন হধাাঁকা দিময়মি এিং 
এখন তামিরমক িিির িাসার-আ -আসামির হজম  হপ্ররণ কমরমি। আমামিরমকও হতারা-হিারায় একই প্রস্তাি 
হিয়া িময়দি  হে আমরা হেন অিমরাধ হেমক হিদরময় আদস এিং জাদতসংঘ-এর কামি আত্নসমপিণ কদর ো 
আমরা এই স্মরদণকায় উমল্লখ করি ইনশাআল্লাহ্*। দকন্তু আল্লাহ্* সুিিানাহু তা'আ ার অমশষ িয়ায় আমরা 
তা অস্বীকার কমরদি াম এিং িম দি াম, দনদিতভামিই িয় আমরা জীদিত হিদরময় োি অেিা আমরা আমতুৃয 
 ড়াই কমর োি। আর এই তাওফীমক্বর জনয সক  প্রশংসা হকি  আল্লাহ্* সুিিানাহু তা'আ ার 

 

আদম আিার হতারা-হিারার গমে দফমর োদে এিং আমামির িনু্ধমির দনময় আম াচনা করদি। আজ আদম 
একজন শিীি হোদ্ধামক দনময় আম াচনা করি দেদন হতারা-হিারায় আমামির েতভামি সম্ভি সািােয কমরদিম ন। 
দতদন িমেন শিীি হোদ্ধা হমৌ ভী নরূ মিুাম্মাি(আল্লাি তার উপর অমশষ রিম করুন)। এই দসংি পুরুষটি 
দি  ইস ামমর হসই দসংি োর দনখাি ও পদরষ্কার প্রকৃদত, কষ্ট ও দিদভন্ন পদরদস্থদত িারা শদিশা ী িময়দি । 
এই মানষুটি একজন আম ম দিম ন, একজন মজুাদিি দিম ন এিং মজুাদিি আম মমির মমধয একজন েুিক 
দিম ন। দতদন জা া ািামির মিী সামিমির হগাত্র হেমক এমসদিম ন। দতদন তাম িান প্রশাসমনর একজন সরকাদর 
কমিকতি া দিম ন। দতদন হে পিটা হিখামশানা করমতন তামক ি া িত “ওয়াদ সওয়া ”। এই 'ওয়াদ সওয়া ' 
ি মত আমরা আমামির হিমশ ো িদুে তা িমে দসটি হময়র িা দসটি কাউদিম র হময়র ো গভনিমরর অধীন 
একটি প্রশাসদনক শাখা। 

 

আর এভামিই দতদন তাম িান সরকামরর একজন কমিকতি া দিম ন। তারপর েখন আফগাদনস্তামন কু্রমসর্ারমির 
আক্রমণ শুরু ি , দতদন সামে সামেই মজুাদিিীনমির িম  হোগ হিন এিং আমরা েখন হতারা-হিারায় আদস 
এই হোদ্ধা মানষুটি পািাড় হিময় উপমর উমঠন এিং আমামির কামি একি  মজুাদিিসি উপদস্থত িন। আমরা 
তার সামে হিখা কদর এিং দতদন শাইখ উসামা দিন  াদিনমক (আল্লাহ্* তার উপর রিম করুন) িম ন –
আদম আপনার আমিমশর আজ্ঞািি; আপদন আমাক ো দকিু খুদশ করমত দনমিিশ দিন এিং আদম সমিিাতভামি তা 
সম্পািন করার হচষ্টা করি। 

 

এই মানষুটি হতারা-হিারার ঘটনার পমর শিীি িময় োন এিং আদম মমন কদর হসসি মনুাদফক্ব আমমদরকান 
িা া রাই তামক িতযা কমরদি । দতদন এিং তার ভাই উভময়ই পাদকস্তামনর হপমশায়ামর দনিত িন,আল্লাি তামির 
িজুমনর উপরই অমশষ রিম করুন। 
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হমৌ ভী নরূ মিুাম্মাি পািামড় চমড় উপমড় উমঠ এমসদিম ন এিং আমামির েতভামি সম্ভি সািােয কমরদিম ন। 
আমার মমন পমড়, দতদন এিং তার সামে োকা দকিু আনসার ভাই এিং আমরা দকিু ভাই শাইখ উসামা দিন 
 াদিন (আল্লাহ্* তার উপর রিম করুন) এর কামি এই অঙ্গীকার কমরন হে –তামির এই ভ্রাতৃত্বিন্ধন অিশযই 
িদুনয়া ও আদখরাত হিাজািামন অিদশষ্ট োকমি।আর সক  প্রশংসা আল্লাহ্* সুিিানাহু তা'আ ার দেদন আমামক 
এই অঙ্গীকামর উপদস্থত োকার মাধযমম সম্মাদনত কমরদিম ন। আদম তামির িামতর মমধয আমার িাত িাদড়ময় 
দিময়দি াম এিং তামির সামে আদমও শাইমখর কামি অঙ্গীকার কমরদি াম, আর আল্লাহ্* সুিিানাহু তা'আ ার 
দনকট আমামির কামি হেমক তা কি ু করার জনয প্রােিনা কমরদি াম। 

 

আদম এ সমময়র একটা মজার কো স্মরণ করমত পাদর ো হমৌ ভী নরূ মিুাম্মাি হসই সময় িম দিম নঃ 
আয়মান আে-োওয়াদিরী হকাোয়? আমরা শুনমত হপময়দি হে দতদন দনিত িময়মিন! ফম  আদম হিমস হিই এিং 
িদ ঃ না দতদন এখনও িতি মান(জীদিত) আমিন। 

 

আমার মমন পমড় আদম তামক িম দি াম, “ও হমৌ ভী! আমরা এই মিূুমতি  সাদয়যিনুা হুসাইন দিন আ ী(  رضي
عنهما هللا )-র মত। চতুদিি মক শত্রু িারা পদরমিদষ্টত”।দতদন িম দিম ন-সদতযই,আল্লাির শপে, আমরা িসাইন দিন 

আ ীর মতই । 

 

হমৌ ভী নরূ মিুাম্মাি আমামির অমনক সািােয কমরদিম ন। সিমচময় িড় হে সািােযটা দতদন আমামির কমরদিম ন 
তা িমে দতদন জা া ািামির স্থানীয় হনতামির সামে হোগামোগ রাখমতন। দতদন তামির কতকমক আমামির কামি 
দনময় এমসদিম ন এিং দতদন আমামির কামি একজন হগাত্র প্রধানমকও দনময় এমসদিম ন হে তাম িান সরকামরর 
একটি পমি দিম ন। তারপর েখন ভন্ডমির সরকার আস  হস হসখামনও হর্পুটি দিমসমিই হোগ দি ! এটা 
েুমদ্ধর অনযতম আিেিজনক একটা িযাপার! েুমদ্ধ প্রকৃত িনু্ধ, প্রকৃত শত্রু এিং এ ি’ুহয়র মামে একি  হ ামকর 
সাক্ষাত আপদন সি জায়গায় সিসময়ই পামিন। েখন আমমদরকানরা আস  এই হ াকটিও প্রকৃতপমক্ষই হসই 
ভন্ড-প্রতারকমির সরকামর হর্পুটি দিমসমি হোগ হিয়। দকন্তু তার ইো, আকাঙ্ক্ষা ম ূত িইুভামগ ভাগ িময় োয়, 
একদিক দি  ক্ষমতা ো হস িাড়মত চায়দন অপরদিমক মজুাদিিীনমির জনয তারা ভাম ািাসা। অতঃপর এই 
হ াকটি পািাড় হিময় আমামির কামি উমঠ আমস এিং দভতমর দভতমর চ া তার এই মানদসক েুদ্ধটাও তার 
হচিারায় স্পষ্ট হিখা োদে । শাইখ উসামা দিন  াদিন (আল্লাহ্* তার উপর রিম করুন) েদু্ধকা ীন তার 
পূিি অদভজ্ঞতা ও জ্ঞান হেমক ি ম নঃ আমরা হতামামির ভাই, মজুাদিিীন, মিুাদজরীন (দিজরতকারী) , গুরািা 
(অপদরদচত) এিং ভ্রমণকারী। আর এটা আফগানমির জনয খুিই সমসযা সংকু  একটা দিষয়। আমরা 
আপনামির আরি ভাই, আপনামির সামেই দজিামি(েুদ্ধ) শরীক িময়দি; আমরা আপনামির কাি হেমক হকান 
দকিুই চাই না; েুদ্ধ িমে আমামির ও আমমদরকানমির মমধয। তািম  হকন আপদন এখামন আসম ন?" 

 

হ াকটি খুিই উমেদজত িময় পড়ম ন এিং ি  ঃ না না, আদম প্রদতজ্ঞা করদি হে আমার দিক হেমক আপনামির 
হকান ক্ষদত িমি না। তখন শাইখ ি ম নঃ আমরা আপনার সািােয চাই। হস ি  ঃ আদম আপনামক সিায়তা 
করি এিং রসি সরিরাি করি। 
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এই হ াকটি হতারা-হিারার অিমরামধর একজন অংশীিার দি  এিং আমামির চারপামশ োকা অিমরামধর একটি 
অংমশর হসকশন-ইন-চাজি ও দি । আর আিশযই এটাও দি  েুমদ্ধর একটা আিেিজনক িযাপার! 

 

সাধারণ আফগানমির িযাপারটা িমে হে তারা সদতযকার অমেিই কু্রমসর্ারমির ঘৃনা কমর এিং দনমজমির দনময় 
গদিিত োরা ইংমরজমিরমক িাদরময় দিময়দি ; আর তারা দি  হসই জাদত োমিরমক ইংমরজরা কখমনাই পরাদজত 
করমত পামরদন। এমনদক েখনই তামির হকউ কাউমক গাদ  হিয়,তমি তারা িম  'এ িমে ইংমরজ'! এমনদক 
কখমনাও েদি তারা ইংমরজমির হিখামনার জনয তামিরমক হকান উপিার হিয়, তখন িরং তারা অির হেমক 
তামির অদভশাপ হিয়। 

 

এই হ াকটি শাইখ উসামা দিন  াদিনমক ি  ঃ আদম আপনামক ওয়ািা করদি হে আমার পক্ষ হেমক হকান 
ক্ষদতই আপনামক স্পশি করমত পারমি না। শাইখ তখন তামক ি ম নঃ আমরা চাই হে আপদন আমামির দকিু 
হিামা ও সরঞ্জামাদি দিময় সিায়তা করুন। হস ি  ঃ আদম আপনার হসিায় িাদজর আদি। শাইখ তামক দকিু 
টাকা হিন োমত হস তার জনয প্রময়াজনীয় দজদনষপত্র দকমন দনময় আসমত পামর। হস ি  ঃ ভা ,ইনশাআল্লাহ্* 
আদম আপনার জনয এটা করি। শাইখ তামক ি ম নঃ আদম আপনার কামি হেমক আমরা একটা সািােয চাই। 
হস দজমজ্ঞস কর ঃ দক? দতদন ি ম নঃ আপদন আপনার এ াকার হমাল্লা ও হমৌ ভীমির জমুার খুতিায় মানষুমির 
দজিামির জনয অনপু্রাদণত করমত ি মিন এিং তারা হেন তামির কামি এটা পদরষ্কার কমর হিন হে এই 
আমমদরকানরা আফগান িখ  কমর দনময়মি এিং দজিাি আিশযক িময় হগমি। হ াকটি তামক প্রদতজ্ঞা কর  এিং 
আমার জানা হনই হস তার প্রদতজ্ঞা পূণি কমরদি  দকনা। 

 

আস  িযাপার িমে এই হে এই হ াকটির সামে আমামির একটি আিেিজনক ঘটনা আমি। এই হ াকটি োর 
িযাপামর আদম িম দি াম হে হস অিমরামধর একটি অংমশর প্রধামনর িাদয়মত্ব দি  এিং আমরক ভাই দেদন ইিমন 
শাইখ আ -দ িী(আল্লাহ্* তার উপর রিম করুন)-র সিকারী দিম ন দতদন হতারা-হিারা েুমদ্ধর িাদয়মত্বও 
দিম ন; দতদন এিং তার সামের একজন আনসার ভাইমক দনময় শাইখমক না জাদনময়ই তার(হ াকটির) গ্রামম 
আক্রমণ করার দসদ্ধাি হনন। এই গ্রামটি পািামড়র পামশই দি  োর হভতমর িা হেখামন আমরা দি াম। 

 

তাই হস (আনসার) ভাইমির একটি ি মক দনময় দনমচ হনমম োয় এিং মটি ার হশম র মাধযমম তার গ্রামম 
আক্রমণ কমর; আমার জানা হনই অনয হকান হিামা িযািিার করা িময়দি  দকনা। আর আক্রমমণর পর তারা 
দফমর আমস। তখন হসই হ াকটি শাইখমক এই িম  িাতি া পাঠায় হে -আদম আপনামক িম দি াম হে 
দনদিতভামিই আমার পক্ষ হেমক আপনারা কখমনাই ক্ষদতই িমি না, তািম  আমামির উপর আক্রমণ করা ি  
হকন? 

 

আল্লাহ্* সুিিানাহু তাআ ার অমশষ অনগু্রমি হসই হশ গুম া কামরা গাময়  ামগদন। তাই শাইখ,আল্লাহ্* তার 
উপর রিম করুন,হসই ভাইমক ত ি করম ন দেদন দিম ন মজুাদিিীনমির প্রেম দিমকর একজন এিং মজুাদিিীনমির 
মমধয অনযতমও একজন িমট! আর শাইখ তামক ি ম নঃ ও ভাই, তুদম ো কমরি তা দক? হস উের দি ঃ 
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আদম তামিরমক ধ্বংস কমর দিমত হচময়দি াম োরা আমামিরমক অিমরাধ কমর হরমখমি। দতদন ি ম নঃ তুদম 
দক আমামির এ িযাপামর জাদনময়দিম  অেিা হনতৃস্থানীয় কাউমক? হস ি  ঃ না, এটা আদম দনমজ দনমজই কমরদি। 
দতদন ি ম নঃ ও ভাই আল্লািমক ভয় কর, আমরা খুিই জটি  একটা পদরদস্থদতমত অিস্থান করদি, আর তুদম 
েদি এভামি দনমজ দনমজই কাজ করমত শুরু কমর িাও তমি এটা িমত পামর হে েুমদ্ধর ভারসাময আমামির 
দিপরীমত চম  হেমত পামর; আর োরা আমামির অিমরাধ কমর আমি তামির মমধয আমরা সিি দিক দিময়ই 
দিভাজন বতদর করার হচষ্টা কমর োদে। তাই এমন পুনরািদৃে করার আমগ সতকি  িও, িারিার সতকি  িও। 

 

এটা দি  হমৌ ভী নরূ মিুাম্মামির অমনকগুম া সািামেযর একটা ো দতদন আমামির কমরদিম ন। 

 

এরপরও হমৌ ভী নরূ মিুাম্মাি হতায়ারা-হিারামত হশষ মহুুতি  পেিি আমামির সামে দিম ন এিং দতদন অমনক 
িড় িড় সাফ যই অজি ন কমরদিম ন এিং আদম এটা প্রেমিামরর মত ি দি হে আমার এটা জানা হনই 
আমমদরকানরা এটা জানত দকনা দকন্তু আদম এটা তামিরমক হখপামনার জনযই ি দি হে হমৌ ভী নরূ মিুাম্মািই 
হসই িযদি দেদন শাইখ উসামামক হতারা-হিারা হেমক হির কমর দনময় এমসদিম ন। 

আদম আমগও একিার িম দি াম হে শিীি হোদ্ধা, হনতা এিং দশক্ষক আউয়া  গূ ,আল্লাহ্* তার উপর রিম 
করুন,িমেন হসই িযদি দেদন শাইখ উসামা দিন  াদিনমক(আল্লাহ্* তার উপর রিম করুন) জা া ািাি 
হেমক হির কমর দনময় এমসদিম ন। দকন্তু দেদন শাইখ উসামামক হতারা-হিারার কঠিন পািাড়ী অিস্থা হেমক 
সিজ স্থামন দনময় এমসদিম ন দতদন িমে হমৌ ভী নরূ মিুাম্মাি তার হ ামকরা,আল্লাহ্* তার উপর অমশষ রিম 
করুন। 

 

এটা হমৌ ভী নরূ মিুাম্মামির পক্ষ হেমক মজুািীদিনমির উপর একটা িড় অনগু্রি দি  হে দতদন শাইখ উসামা 
দিন  াদিনমক হতারা-হিারা পািাড়ী এ াকা হেমক হির িওয়ামক সিজ কমর দিময়দিম ন, আল্লাহ্* চান হতা আদম 
আপনামক দনময় আসি, হেভামি শাইমখর প্রতযাগমমনর িযিস্থা করা িময়দি  এিং আল্লাি সিুিানাহু তা'আ ার 
অনগু্রমি এটা একটা সফ  প্রতযাগমন দি । 

 

স্বভািত তখন সারা িদুনয়ার হচাখ হতারা-হিারার দিমক দি  এিং পুমরা ক্রমসর্ার হজাট হতারা-হিারামক হঘরাও 
কমর হরমখদি  এিং আমমদরকনরা ি দি , আমরা েখন উসামা দিন  াদিন এিং তার সঙ্গী-সােীমির হতারা-
হিারার হমাকামি া হশষ করি তখন এই জটি তা/সমসযাটা হশষ িময় োমি, আফগাদনস্তান সমসযারও সমাধান 
িময় োমি এিং েদু্ধ অদচমরই হশষ িময় োমি। দকন্তু আল্লাি সুিিানাহু তা'আ ার অনগু্রমি এিং তাাঁরই ক্ষমতায় 
এই ভাইমির মাধযমম সািােয কমরদিম ন োরা শাইখ উসামা দিন  াদিনমক অিমরাধ হেমক হির কমর আসমত 
সক্ষম িময়দিম ন এিং তামির হসই ভাইমিরমকও অিমরাধ হেমক হির কমর দনময় এমসদিম ন ো আদম সামমন 
ি ি ইনশাআল্লাি। 

 

অিশযই শাইমখর হতারা-হিারার অিমরাধ হেমক হির িময় আসা, এটা একটা  ম্বা ঘটনা ো আদম পমর ি ি 
ইনশাআল্লাি। দকন্তু হমৌ ভী নরূ মিুাম্মামির িযাপামর আমরা ি মত হগম  হতারা-হিারায় দতদন একাই আমামির 
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প্রদত সিানভুুদতশী  দিম ন না, সদতয কো িমে হসখামন আমরা অমনমকই আমামির প্রদত সিানভুুদতশী  দিম ন 
এিং তামির মমধয হসখানকার স্থানীয় হ াকজনও দি । 

 

হমৌ ভী নরূ মিুাম্মাি (আল্লাহ্* তার উপর রিম করুন) আমামির ি মতন, একিার দতদন ও তার সােী 
ভাইরা অস্ত্র এিং হগা ািারুি দনময় হতারা হিারা পিিমত উঠদিম ন। একজন িদৃ্ধা মদি া এসময় তামির হিমখ 
হফম ন। এই িদৃ্ধা মদি াটি হভমিদিম ন হমৌ ভী নরূ মিুাম্মাি,আল্লাহ্* তার উপর রিম করুন এিং তার ি  
আমামির দিরুমদ্ধ েুদ্ধ করার জনয হতারা-হিারামত উঠমিন। হমৌ ভী নরূ মিুাম্মাি িম ন – 'িদৃ্ধাটি ি দিম ন, 
“হতামরা আরিমির সামে েদু্ধ করমত োমো? দধক!” আর এই িম  িদৃ্ধাটি ক্রমাগত আমামির মতুৃয এিং 
ধ্বংমসর জনয অদভশাপ দিদেম ন। েতক্ষণ আমামির হিখা োদেম া, এই িদৃ্ধাটি আমামির অদভশাপ দিময় হগম ন। 
আর আমরা চুপচাপ তা শুনদি াম।' 

 

হমৌ ভী নরূ মিুাম্মাি (আল্লাহ্* তার উপর রিম করুন) আরও ি মতন, একিার একজন হ াক তার কামি 
এমস তামক ি ম ন – ‘আদম জাদন আপদন আরি ভাইমির সামে হিখা করার জনয হতারামিারামত ওমঠন। আমার 
কামি এই সুিানী মটরশুাঁটির িস্তাটি িাড়া আর দকিু হনই, আদম আপনামক অনমুরাধ করদি আপদন আমামির 
আরি ভাইমির জনয আমার পমক্ষ হেমক এই িস্তাটি হতারা-হিারামত দনময় োন, হেন পিিমত তামির অধযিসাময় 
এটা একটা সািামেযর উপ ক্ষ িয়। 

 

আমরকিার হতারামিারার কািাকাদি একটি মাসদজমি জমু’ুআর সা ামতর সময় গ্রামমর একজন হ াক িাদড়ময় 
মনুাদফক সরকারমক (কারজাই-সরকার) অদভশম্পাত করা শুরু করম ন। দতদন ি দিম ন - “দনিয়ই আল্লাি 
হতামামির িযাপামর (ফায়সা া) করমিন। অদচমরই দিপিাপি হতামামিরমক হপময় িসমি। পািামড় সািািামির 
সিামনরা আমি আর হতামরা তামির দিরুমদ্ধ েুদ্ধ কর এিং ওমির অিরুদ্ধ কর ! অনদতদি মম্ব হতামরা 
হতামামির অজি ন হিখমত পামি।” 

 

অমনক গুরুত্বপুণি ঘটনাই আমি ো আমরা শুমনদি াম এিং হসখামন পুমরা গ্রাম আমামির সািােয কমরদি , 
আমামির আশ্রয় দিময়দি । আমরা হসখামন খুি আিেিজনক একটা ঘটনা  ক্ষয কমরদি াম। দকিু গ্রামম 
হসখানকার ি  ও হগাত্র প্রধানরা শাইখ উসামার কামি আসত এিং তামির জনয শাইখ উসামা দিন  াদিনমক 
একটি সাটিি দফমকট দ মখ হিয়ার জনয ি ত োমত হ খা োকমি হে দতদন তার(শাইখ) সামে এই েুমদ্ধ হিখা 
কমরমিন, তামিরমক সািােয কমরমিন এিং তারা তার হসইসি ভাইমির মধয দি  োমিরমক দতদন দিোস 
কমরদিম ন। “আমরা এটা সংরক্ষণ করি, এই কারমণ হে শাইখ উসামা দিন  াদিন আমামির প্রশংসা কমরমিন 
এিং আমরা তামক স্বাগত জাদনময়দি াম ও সািােয কমরদি াম। আর এটা দি  আফগান জনগণ িযাপামর 
আমার কামি একটা দিস্ময়কর িযাপার! 

 

হসখামন এমন অমনক আনসারও দিম ন োরা মনুাদফক্ব সরকামরর কাি হেমক কমঠার হুমদক পাদেম ন। আদম 
আপনামিরমক িািী িীন মিুাম্মামির িযাপামরও ি ি হে দজিামির ময়িান হিমড় পাদ ময় দগময় িদুনয়া এিং 
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আদখরাত উভয়মকই িাদরময় হফম মি। এই সমময় হস খুি সম্ভিত জা া ািাি গভনিমরর(কারজাই-সরকার) 
সিকারী দিমসমি কাজ করদি  িা হর্পুটি গভনির দি । হতা হস োরা আমামির সািােয করদি  তামির কতকমক 
এই িম  হুমদক হিয় হেঃ “হতামরা েদি আরিমির তযাগ না কর, তমি আমমদরকানরা ৫০টা দিমান পাঠামি 
এিং হতামামির গ্রামমক দনদিি কমর হিমি”। 

 

আর িাস্তমিই আমমদরকানরা হসই গ্রামম দিমান িাম া চাদ ময়দি  এিং গ্রামটিমক ধ্বংস কমর দিময়দি , তার মা 
এিং হিাট একটা িাচ্চা িামি তার পদরিামরর সিাইমকই িতযা কমরদি । তারা হসই গ্রামমর ৫০জন মজ মু 
মওুয়াদিি মসুদ মমক িতযা কমরদি  োমির মমধয ১৮জন শিীিই দি  তার পদরিামরর সিসয। আমরা আল্লাহ্* 
সুিিানাহু তা'আ ার কামি তামির জনয িয়ার প্রােিনা কদর। এমনদক এরপরও হসই আনসারী ভাইটি এিং 
অনযানয আনসারী ভাইময়রা আমামির তযাগ কমরনদন িরং আমামির হশষ মিূুতি  পেিি সািােয কমর োদেম ন। 

 

হসখামন আমরা এমকাটি গ্রাম দি  োরা আমামির সািােয কমরদি  এিং শাইখ তামির কাি হেমক দজিামির 
অঙ্গীকার দনময়দিম ন, তারা প্রদতজ্ঞা কমরদি  এিং িম দি ঃ আমরা জাদন এই েুমদ্ধ খুি শীঘ্রই আমামির এই 
গ্রামম ধ্বংস ী ার প্রচন্ডতা আসমি, তাই আমরা আপনার কামি আমামির হ াকমির গ্রাম হেমক দনরাপি স্থামন 
সদরময় হনয়ার অনমুদত চাদে এিং তারপর আমরা আপনার সামে এমস েদু্ধ করি। শাইখ অনমুদত দিম ন এিং 
তামিরমক ি ম ন, আদম আমার তরফ হেমক প্রমতযক পদরিারমক আদেিক সিায়তা করি োমত তারা দিজরত 
করমত পামর। আমরা তামিরমক সতযিািী দিমিচনা কমরদি াম কারন তারা আমামির আশ্রয় দিময়দি  এিং 
তারা আমামির কামি দকিুই চায়দন। দকন্তু তার পমরই েুদ্ধ আমরা ভয়ংকর রূপ ধারণ কমর। 

 

অিশযই হসই দিনগুম ার পদরদস্থদত উপ দদ্ধ করার প্রময়াজন আমি। চারদিমক প্রচন্ড আতংক দিরাজ করদি  
আর আমমদরকান এিং তামির িা া রা অদু্ভত দকিু িযাপামর গুজি িড়াদে । তারা ি ত অিশযই আমমদরকা 
সিদকিুই হিখমত পায়, আর তামির কামি এমন অস্ত্র আমি ো দিময় তারা েদি কা াশদনভ  ক্ষয কমর আক্রমণ 
কমর তমি তা গম  োমি এিং তারা ঘমরর হভতর দক রময়মি তাও হিখমত পায়। 

 

আর সীমাি হেমক হতারা-হিারার িশৃযটা খিুই ভয়ির দি । েখন আদম হতারা-হিারা হেমক হিদরময় আদস ো 
আদম আপনামির ি ি(ইনশাআল্লাহ্*); আদম হতারা-হিারামক িাদির হেমক হিমখদি াম, এটা একটা ভয়ংকর িশৃয 
দি । তা দি  এই রকম, তুদম দক হসই রামতর রমকটগুদ মক হিমখি োর আগুমনর দশখা পুমরা এ াকাটিমক 
আম াদকত কমর হফ দি ? সক  প্রশংসাই আল্লাির,আমরা হতারা-হিারায় দি াম, আল্লাহ্* আমামির উপর প্রশাদি 
হেম  দিময়দিম ন, দকন্তু োরা িাইমর দি  তারা ি দি ঃ এটা িমে আরিমির জনয একটা শ্মশান, হতারা-হিারামত 
োকা আনসার এিং মিুাজীদরনমির জনয। এমন তীব্র ভয় ও আতংমকর মামেই এই সাধারণ ও অসিায় 
মানষুগুম া তামির সিদকিু দিময় আমামির সািােয কমরদি । 

 

আদম আপনামির ইদতমমধযই কময়কিার িম দি হে আমরা এই পদরদস্থদতমত এক আল্লাির উপর দনভি র করা 
দশমখদি াম, এিং হসই সক  পাগড়ী পড়া িাদড়ওয়া া হ াক, দিদভন্ন পিিী ও সাটিি দফমকমটর হসসি হ াক োরা 
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তাওদিমির উপর িই দ মখন ও দশক্ষা দিময় োমকন িাস্তমি তামির সকম র একিার হসই মাদ্রাসায় োওয়া 
আিদশযক োমত তারা তামির তাওদিমির িারস আমরকিার  াভ করমত পামরন। কারণ িাস্তমি তামির তাওিীি 
িমে অপদরণত, এিং তামির তাওিীি সীমািদ্ধ। আর উস্তাি শাইখ মিুাম্মাি ইয়াসীর(আমরা তামক শিীি মমন 
কদর এিং আল্লাহ্* তার উপর রিম করুন) িম ন –"দনিয়ই এখামন দকিু উ ামা আমিন োরা ই মমর হক্ষমত্র 
উস্তামির মেিািায় উন্নীত িময়মিন দকন্তু ঈমামনর হক্ষমত্র মনুাদফমক্বর অিমেিািায় হপৌমি হগমিন।" আল্লাির কামি 
(এ সি হেমক) ক্ষমা কামনা কদর। 

 

আর আ িামিদু ল্লাি, আমরা এই সাধারণ, অসিায় মানষুমির মমধয তাওিীি এিং আল্লাির উপর তাওয়াকু্কম র 
দশক্ষা হিমখদি াম। দিষয়টা খুিই সাধারণঃ এরা িমে কাদফর, ইস ামমর শত্রু, এিং এরা িমে ম’ুদমন, মসুদ ম, 
মসুদ মমির িনু্ধ। তাই সমসযাটাও তামির কামি খুি সিজ িময় দগময়দি ঃ এরা িমে মজুাদিি, আদম তামিরমক 
সািােয করি, আর হস িমে কামফর, তার সামে েদু্ধ িাড়া অনয হকান পে হনই। এই অসাধারণ গুণািদ  দনময়ই 
এই মানষুগুম া আমামির সামে কাজ করত। 

 

আর তীব্র আতংমকর এই পেিাময়, আপনারা জামনন হগদর া এিং সাধারণ উভয় হক্ষমত্রই েুমদ্ধর প্রেম ধাক্কাটা 
কত ভংয়কর িময় োমক। আর েুমদ্ধর এই প্রেম ধাক্কায়ও এই সাধারণ গদরি মানষুগুম া আমামির সামে দি ; 
আর ই মমর হক্ষমত্র তামির হিদশর ভাগই একিামর আওয়ামমর পেিাময়র দিম ন। তারা খুি সম্ভিত শুধু ইিািমতর 
দনয়মগুম া জানত এিং দকভামি হসগুম া পা ন করমত িয়, আর দকিু ইস ামমর হমৌদ ক খুটিগুম া সম্পমকি । 
তামির হকান র্ক্টমরট দি  না, হকান দর্দগ্র দি  না, হকান পিিী দি  না, অেিা এমন দকিু ো ঈমানমক 
ক দুষত করমত পামর এিং তাওিীমির সামে গুদ ময় হফ মত পমর। অনযানয এ াকার মজুাদিিীনরাও আমামির 
সামে হোগামোগ করমত এিং এই িম  আমামির কামি আফমসাস করমতনঃ আমরাও আপনামির কামি আসমত 
চাই দকন্তু পারদি না। 

 

আমরকটি আিেিজনক ঘটনা ো আদম মমন করমত পাদর তা িমে আমামির প্রদত সাধারণ মানমুষর 
সিানভূুদতশী তা। ৯/১১ পর এিং েদু্ধ শুরুর পূমিি েখন ভাইময়রা হতারা-হিারামত ঘাটি বতদর করা শুরু 
করম ন তারা তামির জনয জা া ািামি একটি িাদড়র িযািস্থা কমরন। এটি তামির জনয একটি উপ-ঘাটি 
দিমসমি কাজ করত োরা দচদকৎসার জনয, অেিা দকিু ক্রয় করার জনয, অেিা হোগামোগ অেিা অনয হে 
হকান দকিু ো মজুাদিিমির জনয প্রময়াজন দি । মামে মামে এখামন ভাইময়রা িুটির িযিস্থাও করত। হমািা 
কো,জা া ািামি আরিমির জনয একটি িাদড় িা অদতদেশা া দি  । 

 

েখন মনুাদফক্বমির িামত জা া ািামির পতন িয় তখন ইস াদম আদমরামতর মজুািীদিনরা দপিু িমটন এিং তারা 
আক্রমণাত্নক ধারা হেমক হগদর া েুমদ্ধর দসদ্ধাি হনন, শির তযাগ কমর পািাড় এিং গ্রামম চম  োন ো একটা 
সফ  হকৌশ  দি  এিং োর মাধযমম তারা কু্রমসর্ার হজাটমক হভমঙ্গ হিন এিং পরাদজত কমরন, আমমদরকানমির 
পরাজয় স্বীকার করমত িাধয কমরন োমত তারা আফগাদনস্তান হিমড় োওয়ার রাস্তা খুজমত োমক। আমরা 
আল্লাি সুিিানাহু তা'আ ার কামি প্রােিনা কদর োমত দতদন ইস াদমক অদমরামতর জনয এমন পুণরািদৃে 
কমরন(হসাদভময়ত ইউদনয়মনর মত) ইনশাআল্লাহ্* এিং আমীরু  ম’ুদমদনন হমাল্লা মিুাম্মাি উমর(আল্লাি তার 
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উপর রিম করুন, এই হ খাটি হ খার সময় দতদন জীদিত দিম ন) কান্দািামরর ইমারাি-এর ভিনটিমত দফমর 
আসমত পামরন ইনশাআল্লাহ্*। আমরা আল্লাি সুিিানাহু তা'আ ার কামি এটাও প্রােিনা কদর হে দতদন হেন 
শীঘ্রই আমামিরমক তার িামত িাইয়াত নিায়মনর জনয সম্মাদনত কমরন ইনশাআল্লি। 

 

েখন মনুাদফক্বরা জা া ািামি প্রমিশ কমর, আপনারা জামনন আমমদরকানমির কামি আরিমির দিদক্রর দিষময়; 
তারা জা া ািামি োকা িাদক আরিমির খুজমত শুরু কমর হিয় োমত তামিরমক আমমদরকানমির কামি দিদক্র 
করমত পামর। তাই একি  সশস্ত্র মনুাদফক্ব ি  এই অদতদেশা ায় োয়। হসখামন একজন প্রিরী দিম ন দেদন এই 
অদতদেশা ার িাদয়মত্ব দিম ন োমক আমরা হিশ ধাদমিক িম ই জানতাম। তারা তামক ি  ঃ আমরা ঘমর প্রমিশ 
করমত চাই। দকন্তু দতদন তামিরমক িাধা হিন কারণ ঘমর তখন একজন ভাই দি  দেদন জা া ািামির পতমনর 
খির জানমতন না। তাই তারা ভাি  তারা ঘমর প্রমিশ করমি এিং আরি ভাইটিমক খুমজ পামি এিং তামক 
আমমদরকানমির কামি দিদক্র কমর দিমি। অতঃপর হসই দিোসী প্রিরী হ াকটি,আল্লাহ্* তামক পুরষৃ্কত করুন 
আমামির মধয সিমচময় হসরা পুরষ্কামর,হসইসি মনুাদফক্বমির িাদড়টিমত প্রমিমশ িাধা হিন। দতদন তামির সামে 
ক্রমাগত তকি  চাদ ময় োন এিং তারাও তার সামে তকি  চাদ ময় োয়, আর িাদড়টিমত শদিিম  প্রমিশ করার 
হচষ্টা কমর। 

 

এই দিতকি  এিং েগড়ার ম ূ গুরুত্ব দি  এই হে ঘমর োকা ভাইটি পদরদস্থত হটর হপময় োন এিং হসই 
অদতদেশা া হেমক পাদ ময় োন। দতদন হিয়া  টপদকময় আমরকটি িাদড়মত প্রমিশ কমরন এিং এভামি কময়কটি 
িাদড় পার িন। এ কারমণ অনযানয ভাইময়রা তামক “জীিি শিীি” িম  োমকন কারণ তারা ধমর দনময়দিম ন 
হে দতদন শিীি িময়মিন েতক্ষন না পেিি তারা জানমত পামরন হে দতদন একটি িাদড়মত দগময়দিম ন এিং দকিু 
সমময়র জনয মরুগীর খাাঁচায়  দুকময় দিম ন েতক্ষন না পেিি পদরদস্থদত শাি িময় আমস এিং তামক ধাওয়া 
করা িন্ধ িয়। 

 

তারপর হসই ভাইটি এই িাদড়টি হেমক হির িময় আমসন এিং হকাোয় োমিন দকিু না হজমনই িাটমত িাটমত 
জা া ািাি চম  আমসন। দতদন িম নঃ এভামিই আদম একটি রাস্তায় েুমক পদড় এিং িাটমত োদক দকন্তু সিাই 
আমার দিমক তাদকময় দি  এিং আমার কামি এটা খুিই অদু্ভত হ মগদি  হকন হ ামকরা আমার দিমক তাদকময় 
রময়মি? তারপর আদম কারণটা আদিষ্কার কদর এিং এর কারণ িমে রাস্তাটা দি  িন্ধ এিং হসখানকার সিাই 
হেমিতু হসই মিল্লারই আদধিাসী এিং এই অদধিাসীমির সকম র কামি হেমিতু দতদন একজন আগন্তুক তাই সিাই 
তারা তার দিমক তাদকময় দি  হে দতদন হকাোয় োমেন? েখন দতদন িেুমত পারম ন হে রাস্তাটি িন্ধ এিং 
দিধাদিত িময় পড়ম ন তখন হসই সড়ক িা হসই পমের একজন িাদসন্দা তামক কামি আসমত ি ম ন এিং 
তামক দজমজ্ঞস করম নঃ আপদন হকাোয় হেমত চান? দতদন তার একজন িনু্ধমক খুজমিন িা এমন দকিু একটা 
িম  উের দিম ন। তখন হ াকটি তামক িম ম ন আসুন এিং তামক দনময় তার িাদড়মত প্রমিশ করম ন। 
তারপর দতদন(িাদসন্দা) তামক ি ম নঃ "আদম জাদন হে আপদন একজন আরি এিং আপদন এখান হেমক 
হিদরময় োওয়ার পে খুজমিন, এখন রামতর সময় তাই আপদন িাইমর হেমত পারমিন না, তার পদরিমতি  আপদন 
সকা  পেিি আমার িাদড়মত োকুন । আল্লাহ্* চান হতা েতক্ষন আদম জীদিত আদি ততক্ষন আপদনও জীদিত 
আমিন, আর আদম েদি আল্লাির রাস্তায় মারা োই তািম  আল্লাি সুিিানাহু তা'আ া আপনার হিখামশানা 
করমিন।" 



 

 

11 ইমামমর সামের দিনগুম া ৫ 

 

তখন ভাই তামক ি ম নঃ আল্লাহ্* আপনামক সমিিাচ্চ পুরষ্কামর ভূদষত করুক। হস িম দি ঃ "আদম তার 
হিম মক তাম িানমির বতদর একটি মাদ্রাসায় পড়মত হিখমত পাই। তখন আদম িদ - “সুিিানাল্লাি, এটা 
তাম িানমিরই কামজর িরকত,আল্লাহ্* আমামক তাম িানমির িরকমতর মাধযমম উপকৃত কমরমিন”। 

ভাইটি তার সামে সকা  পেিি োমকন, এিং িাদড় হেমক হির িময় আমসন। দতদন তামক একটি রাস্তা হিদখময় 
িম নঃ আপদন এই পমে োমিন এিং হতারা-হিারা পািামড়র দিমক উঠমত শুরু করমিন। হস(ভাইটি) জানায় 
েখন হস রাস্তার মমধয দি  তার দকিু দজদনস হিাকান হেমক ক্রয় করার প্রময়াজন পমড়। হস একটি হিাকামন 
োয় এিং হিাকানিার হেমক দকিু দজদনস ক্রয় কমর এিং হিদরময় আমস। হিাকানিার িেুমত হপমরদি  হে হস 
একজন আরি তাই হস তাদকময় দি  োমত হস হিখমত পামর আরি ভাইটি হকাোয় োয়। হস ি  ঃ আদম 
োদে াম দকন্তু ভু পমে আর আদম হিাকানিারমক এ দিষময় দকিুই িদ দন। অতঃপর হিাকানিার আমামক হর্মক 
ি  ঃ 

 

এদিমক, এদিমক, হতামার পে এদিক দিময়! 

 

আর আমরা (এখন) এ পেিিই সন্তুষ্ট িদে... 

 

হি আল্লাহ্*, হগৌরি আপনারই, আমরা আপনার প্রশংসা কদর, আদম এই সাক্ষয দিদে হে আপদন িযাদতত অনয 
হকান মা’িিু হনই, আদম আপনার ক্ষমাপ্রােী এিং আপনার দিমকই দফমর আদস। 

 

আর আমামির সিিমশষ িআু এই হে সক  প্রশংসা আল্লািরই, দেদন দিেজগমতর মাদ ক। আল্লাহ্* আমামির নিী 
িেরত মিুাম্মাি সাল্লা াহু আ াইদি ওয়াসাল্লামমর উপর, তার পদরিার, তার সািািী রাদিয়াল্লাহু আনহুমমর উপর 
রিম করন। দতদন আমামির ক্ষমা করুন। 

 

আর আপনামির উপর আল্লাির শাদি, রিমত ও িরকত িদষিত হিাক। আমীন। 

 


